
 
 ورامی ئارام هه

 18/9/2004                                                                            ڕاندزنتان هیدا ناوی شه ۆم ئه
 ربی قیبتان سه ڕه ی دی ئهودون سرو

 
وا،  آـی ڕه یـه هوو بزوتنـه ر ی هـههیـدان شـه ی آوردستان،یرهیدانی ڕزگا هیدانی ڕگای دیموآراتی و شه  هیدان، شه زڕاندنی ناوی شه

 ؟ یهقازانجی آله تی،  آی تایبه یه هیدان بۆ آشه آارهنانی  ناوی شه به
ك  ف و خۆفرۆشـكی وه آربایـه هیـدانی بـه ماشـای شـه ك تـه ك یـه آات آات وه ده  بنرخ رانه و نووسه ی و ئه خۆپۆستآوردستان

 .زانی ده ، آاری تری نهری نۆآه   لهبجگه   آهیس حسین شاوه  ته.قیبوو شیدا چه خۆفرۆ  لهمژووی   آهآات  دهیس حسین شاوه ته
 

ی  آـه خـاوهو ڕو نزمی ڕژمهم ه ركی قه نووسهنووسینی آاتك  ه،رانی آوردستان داگیرآه  بندگۆی، دیاره پۆستسایتی آوردستان
 .وه آاته  ده، بوهیدان ر گیانی پیرۆزی شه  سه آاته عس هرش ده به
و  آاتكـدا ئـه  بكـات، لـهف  آربایـه هیـدانی بـه انی پـاآی شـهگیـ  تـی بـه آایهوسـو  دات آه خۆی ده   چۆن ماف بهتسپۆآوردستان 

 .وه وونهچ  دهداعس  بهترین سوپای ڕژمی نده گژ دڕه نجه به گه پۆله
 و  بجـه ـه نفـال و هـه هیـدی ئـه  شـه250000و گیـانی  هید  شه  آردهیسكی آوردستانفرۆشتان حسین شاوه تهوه  آام ویژدانه  به

    آرد؟شتان پشل ڕقی ڕه بهتان رمیان گهداغ و  ره بادینان و قه
 

 بۆ آوردآوشـتن  یاد آه  وه آانم هاته خۆفرۆشه  وه، جاشه وته آه نفالم بیر وت، ڕۆژانی ئه آه رچاو  بهتانم  نووسینههره  ژهو آاتك ئه
 ..ستیعسی فاش ی به ر بۆ سوپاآه نگه هس  آرده  خۆیان دهشی له ، تانیو

 و هیـد  شـه نـه آه ن، آاتك ناوی خۆفرۆشیك ده آه ده كوآانیان سو مانه ناوی آوڕه قاره  آاتیک ؟ین هیدان ده ی شهاندایك چی به
 مان ؟  قاره نه آه رك ده ری داگیرآه نۆآه
فرۆشـ،  ی ده آـه لـه میـان خـونی گـه آـه ك نـابینم، یـه هیـجیاوازیركی نیشتمانفرۆشتدا هیچ  و نووسه  ركی بگانه نوان نۆآه  له

    .چن ردووآیان خۆفرۆشكی ملكه ، ههآات ده نفال ئهران  ی بۆ داگیرآه آه میان ناوی نیشتمانه دووه
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